MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES LOCALS
D’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA I LA
TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS.

Arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure
la vida el passat mes de desembre, el problema del bullying -o assetjament
escolar- ha tornat ha sortir a la llum pública i els febles o inexistents mecanismes
per detectar-lo i abordar-lo s’han posat a debat. De fet, es tracta d’un problema
sovint invisible, ja que les víctimes de l’assetjament acostumen patir-lo en solitud i
silencia sense explicar-ho al professorat o la família, i en cas d’explicar-lo, no
sempre reben el recolzament d’aquests.
Atès que segons dades de la Federación Estatal de Lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales (FELGTB) més del 50% dels menors LGBT pateix assetjament escolar i
aquestes xifres són lleugerament superiors respecte quatre anys enrere.
Atès que les joves LGBTI que pateixen assetjament escolar, un 43% ha pensat
alguna vegada en suïcidar-se, un 35% ha preparat algun detall de suïcidi i un 17%
ha intentat suïcidar-se en alguna ocasió.
Atès que per a l’eradicació d’aquesta xacra cal la implantació del conjunt de la
comunitat educativa entesa en el seu sentit més ampli: professorat, direccions de
centres d’ensenyament, alumnat, pares i mares i administracions públiques.
Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i
oportunitats de la infància i la adolescència.
Atès que el passat 18 d’octubre va entrar en vigor la llei 11/2014 del 10 d’octubre,
l’anomenada llei contra l’homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta
llei és un compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu
fonamental eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les
persones LGTBI.
Atès que aquesta llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a
comportaments i accions de caire homòfob.
Atès que la llei en els seus articles 5,6,10 i 11 mandata a les administracions
públiques de Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.
Atès que l’objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer
efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.
Atès que l’objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer
efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.
Atès que el compromís de l’Ajuntament de la Granada amb la defensa dels drets i
llibertats de les persones LGTBI.
Per tot això, es proposen els següents acords:

Primer: Instar a Generalitat de Catalunya a desenvolupar els reglaments
pertinents per aplicar les lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de
Catalunya, i que destini els recursos suficients per tal que puguin desenvolupar-se
de manera efectiva.
Segon: Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
conjuntament amb les entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l’assetjament escolar a
Catalunya i dissenyar i implementar una política que eradiqui aquesta problemàtica,
amb especial atenció en els casos derivats de l’orientació sexual i identitat de
gènere.
Tercer: Desenvolupar un Pla d’Actuació Local LGBTI per al reconeixement de les
diversitats sexuals i de gènere, que tingui com un dels seus objectius la prevenció
de l’assetjament als centres educatius, espais de lleure educatiu i espais juvenils
del poble/ciutat. Protocol·litzant les accions que es considerin sempre que es
tinguin en compte els assessoraments i aportacions de les entitats referents en
aquesta matèria.
Quart: Promoure accions d’acompanyament a menors i joves que pateixin
discriminació o que es troben en risc de discriminació per raó de diversitat sexual i
de gènere als centres educatius així com promoure per a tal fi la cooperació entre
els en educatius del poble/ciutat.
Cinquè: Promoure programes i accions de coeducació als centres educatius, espais
i entitats juvenils, centres educatius del lleure, en consonància amb els plans i
polítiques locals que estiguin implementant per la eradicació de l’homofòbia i la
transfòbia.
Sisè: Instar a la coordinació i col·laboració institucional en matèria de polítiques
LGBTI i lluita contra l’assetjament entre els governs de la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Consells Comarcals.
Setè: Traslladar els presents acords a les Conselleries d’Ensenyament, Justícia i de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència de
Diputació de Barcelona, a la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a
les entitats LGBTI del poble, si n’hi ha.

